
 

Husk Face book grupperne: Egense sejlklub & Egense sejlklub - medlemmer 

NYHEDSBREV FOR 

 EGENSE SEJLKLUB 

August/september/oktober 2016 

Kære Medlem & familie af Egense Sejlklub. 

Dette er 6. nyhedsbrev Inkl. Referat fra bestyrelsesmøde 11/8 + 29/9-16.  

Sensommeren har bragt lidt af det eftertragtede sejlads vejr og sødet det 

med solskin og varme. Nu i skrivende stund kan der ud af vinduet på 

havnekontoret ses børn der leger i sandkassen, medlemmer og gæstesejler 

der nyd solens stråler i læsiden, vindsurferne der fanger den rigtige vind 

der bringer dem på de vilde vover, havnens øvrige besøgende nyder godt 

af alle de herlige kroge, hvor der nydes den pragtfulde natur vi er kendt 

for. I disse dage kan der også se Egenses egen form af ”sort sol” hvor 

flokke af stære samles i buskadset på det nordlige dige. Næste nyhedsbrev 

er jo så når vi er ved at takke af for sejlersæsonen. Så har I noget der 

ønskes medtaget, da gerne fremsend det til: egense-sejlklub@live.dk  

Fra Bestyrelsen: 

Og i skrivende stund har Kassereren indmeldt 14 nye medlemmer siden 

11/8 2016 i systemet dvs. 61 nye i 2016 og stort velkommen til jer og god 

fornøjelse i Egense Sejlklub. Nogle få har valgt at flytte båden, opsige 

deres medlemskab, til dem tak for denne gang og god vind. 

Medlemsantallet er så på: 225 
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Medlemsmøde/vedtægtsændringer: 

Bestyrelsen afholder møde for medlemmerne 6/11 2016 kl. 10. 

På mødet vil der blive snakket om det materiale forslag fra bestyrelsen 

fremsendt inden mødet. Bestyrelsen modtager gerne mail med 

ændringsforslag og evt. tilføjelser/ting der ønskes slettet. Bestyrelsen har 

indbudt Dansk sejlunions klubkonsulent Leon Träger til at være 

behjælpelig med jura og regler, korrekt forståelse af vedtægterne på 

bestyrelsesmødet 31/10-16. 

Bestyrelsen ser frem til en god dialog der lægger op til at vedtægterne er 

medlemmernes og det er medlemmerne der har givet sit besyv med om 

deres ønsker for, hvad der ønskes af regler for klubben i fremtiden. 

Så møde op og hav mulighed for at have indflydelse. 

KLUBHUSETS TAG: 

Taget er blevet afrenset, olieret og malet med 10 års garanti af Tagmaler 

Harald Pedersen. Denne løsning er bedste og billigste løsning for klubben, 

da kommunen har ydet 73 % tilskud, når der bruges professionelle.  

 

 

 

 

 

 

 

Fri/optaget vendeskilt m/dato clips: 

Der er stadigvæk mulighed for at låne et sådan mod depositum på 250,- kr. 
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Elmåler/aflæsning:  

Elmålere skal bruges ved strømforbrug af medlemsbåde, disse kan mod et 

depositum på 500,- kr. udleveres på kontoret.  

El aflæsningen for forbrug i 2016, indberettes når båden er lagt på land 

eller inden generalforsamlingen på: egense-sejlklub@live.dk eller på 

ophængt seddel til formålet. Ved manglende indberetning opkræves der et 

beløb på 200,- kr. (dette er vedtaget på Generalforsamling 2015) 

Mobil Pay/ SWIPP  

Mobil Pay Business fungere fantastisk. Mange gæstesejlere og medlemmer 

har benyttet sig af denne mulighed til at betale gæstesejlerleje, is, øl, vand 

og vin. Et lille pip fra administrationen er, venligst gerne skriv i beskeder 

hvad det er I betaler for. Det gør det nemmere at registrer købet korrekt i 

kasserapporten.  

SWIPP er oprette så vi også kan tilbyde denne gratis betalings mulighed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassereren  
 

Meddeler at han med stor tilfredshed udover at indmelde nye, betalt 

diverse regninger, ingen har på restance listen for manglende kontingenter 

eller bådpladsleje.  
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Kontoret:  Der holdes åbningstider torsdage kl. 14 - 18 i sommer 

sæsonen. Ellers forsøges alle henvendelser på mail at blive besvaret inden 

36 timer. Havnens telefon 98310057 / 28618293 er omstillet til sekretæren, 

der kan opleves at den ikke tages i korte perioder, men læg gerne navn, 

telefonnummer eller prøv igen senere, bestyrelsen forsøger at servicere 

hurtigst muligt. 

 

 

 

 

Havnefoged sæson 2016.  

Havnefogeden har haft en okay sæson, 1/10 blev der ved den månedlige 

indrapportering til Danmarks statisk fået indrapporteret gæstesejler antallet 

oppe på i alt 665 styks indtil nu i denne sæson (gennemsnitlig plejer 

Egense Sejlklub at have omkring 700 på en sæson). Det er da vist okay i 

forhold til at øvrige havne klager deres nød i medierne om manglende 

besøgende, nu hvor sæsonen jo ikke helt er ved vejs ende.  

Fra Havneudvalget: 

Som medlem af en privat havn der er baseret på frivillig indsats fra 

medlemmerne, da husk lige at vi alle er fælles om at løfte opgaverne. 

Tovholdere og bestyrelsen ønsker at høre fra en eller flere der har mod og 

lyst til at sætte onsdags arbejdsholdet i gang på diverse projekter. 

Tovholdere Jan Brix & Hans Jørgen Thrysøe har fastlagt nogle datoer for 

udførelse af arbejdes opgaver, meld jer gerne til på sms/mail listen, hvor 

der udsendes besked om den kommende opgave/-r. 

De første to arbejdsdage er afviklet med god  

opbakning og flere opgaver der nu er streget 

på to do listen. Tak for indsatsen. 
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Arbejdsonsdage er fastlagt til: 

5/10 + 19/10 + 2/11 

Arbejdslørdage/søndage er fastlagt til: 

8/10 + 30/10 + 19/11 + 27/11 

Har du et par timer til at hjælpe med at løse en opgave giv lyd til: 

Koordinering sker af tovholdere Jan Brix 22631530 eller Hans Jørgen 

Thrysøe 40513520 

Duelighedstegn bevis/ flodskipper bevis / VHF: 

Bestyrelsen ønsker tilkendegivelser på om der er medlemmer der har 

ønske/planer for disse beviser?!? For da beder vi gerne om at få kursus 

oprettet i klubhuset. 

Læg venligst mærk til medsendte reklame for nogle af disse kurser. 

Fra fest/aktivitetsudvalget:   

Tak for alt hjælp og deltagelse ved vores arrangementer.  

Udvalgsmedlemmer til fest/aktivitetsudvalget søges:  

 er der en der gerne vil være med, så meld dig på banen. 

Men har du ikke mod på en udvalgspost, men gerne vil hjælpe, når du har 

tid, da gerne blive sat på en mail hjælper liste. På forhånd tak. 

Lyserød lørdag 8/10-16 hvor Sejlflod lokale kræftens bekæmpelse havde 

lånt huset til at skaffe indsamling til formålet ”støt brysterne” 49 lyserøde 

damer var med og de lokale kræfter havde stået godt på hovedet for at det 

blev en god eftermiddag. 
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Oktober byder på:  

Hjertestarter kursus 13/10 kl. 16-19, det sidste i rækken af kurser fra 

trygfondens donation. Klubben byder på en bid brød til kaffen.  

(se nærmere i medsendte skrivelse) 

TILMELDINGSSEDDEL I KLUBHUSET. 

ELLER TIL: egense-sejlklub@live.dk  

Standerstrygning & Afrigger fest 29/10 traditionen bydes medlemmerne 

på dette.  

(se nærmere i medsendte skrivelse) 

Hold øje med kalenderen, mød op og deltag.  

Forslag til aktiviteter modtages gerne.  

VILD MED VAND: 

Udvalget har søgt og modtaget 2 x 5000 kr. til vand aktiviteter. 

Så 3 x workshops med MINI KITES 15/10; 23/10; 29/10 

3 x krabbefiskeri, samt væddeløb på banen 15/10; 23/10; 29/10 

Krabbevæddeløbsbanen får klippet den røde snor og bliver indviet af 

byrådspolitikker Christian Korsgaard lørdag den 15/10 kl. 11.30 

Se mere i medsendte flyer. 
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FLID & FAKTA BLADET: 

Stolte er vi over at på side 30, er der en artikel om Egense Sejlklub. 

http://flidhavne.dk/sites/default/files/F%26F%20nr%203%202016_web%2

0enkelt_0.pdf 

Nordjyske stiftidende: 

Her slog Egense Sejlklub også lige sig op med, at vi er VILD med VAND. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=278335719231903&set=g.140

700117788&type=1&theater 

Det afholdte TORM stævne:   

Det lykkedes…!!!!  det store smil er fundet frem for til trods for vores 

uerfarenhed blev alt gennemført og med overskud. (Se billeder og 

pressemeddelelsen, samt sponsor listen i det medsendte.) 

Overhørt i kulissen: Dommeren Thomas Jørgensen kom fra RIO/OL og 

blev adspurgt: RIO eller EGENSE?  

Thomas: Egense…! Bedre vandkvalitet, bedre publikumsvenlig sejlervand, 

bedre forplejning…! 

Herfra Bestyrelsen skal der fra hjertet lyde: en ikke bare stor tak, men et 

kæmpe godt gået og kæmpe tak for alle indsatser, store som små. Vores 

gæster fik at føle, hvad det er vi står for og hvad vi har at byde på. God 

service, gode omgivelser, god stemning, store imødekommende smil, gode 

faciliteter og en op bakkende medlemsskare. 

Sejlsikkert ambassadør: Får stadig mange gode snakke om redningsveste 

og ligger inde med gode råd og materialer.  

Flere har oplevet at den vest de sejler med slet ikke var sikkerhedsmæssigt 

forsvarlig at sejle med. 

 

http://flidhavne.dk/sites/default/files/F%26F%20nr%203%202016_web%20enkelt_0.pdf
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Tommelfingerreglen for oppustelige veste er:  

 Tjek om kulsyrepatronen er hel og vej den til det der er angivet. 

 Tjek om saltpastillen der er datomærket er okay. De har en holdbarhed 

på tre år. 

 Pust vesten op manuelt i dertil indbygget rør, lad den ligge natten over 

og er der stadigvæk samme ”tryk” er den ok. Ellers skal den kasseres, 

da svejsningerne så er utætte.  

 Disse tre punkter bør tjekkes 1. gang årligt 

 Er vesten ok, da skriv dato og navn for tjek. 

 Medlem fortalte sejlsikkertambassadøren: ”min vest er helt ny, så 

den er ok!” Ambassadøren: ”fint har du tjekket dato for din 

saltpastil?” Medlem: ”Nej, den er jo helt ny!” Ved tjek var 

saltpastillen udløbet af dato, da redningsvesten havde lagt længe i 

butikken før salget…! 

Så kom og spørg løs. http://www.respektforvand.dk/SejlSikkert/Materialer  

 

Fra medlem til medlem: 

God side med vejrudsigt. 

fcoo.dk  
 

Optagning efterår 2016: 

Datoerne er nu aftalt med AVAS Aalborg:  

22/10 Lørdag & 2/11 Onsdag 

http://www.respektforvand.dk/SejlSikkert/Materialer
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Som sidst vil optagehjælperne Hans Jørgen Thrysøe 40513520 & Kaj 

Krogh Nielsen 26993007 forsøge dagen før at fremsende en sms med et 

ca. tidspunkt for din/jeres båds tur. I tvivl da gerne spørg. 

Stativer til vinter opbevaring: 

Nu er tiden ved at nærme sig og enkelt har sneget et stativ over på vinter 

pladsen. Pladsanviserne Jan Brix & Kaj Krogh Nielsen henstiller til, at 

du/I tænker at der skal være plads til alle. PS: Der er kommet mange nye 

fartøjer i havnen i år. 

Men start gerne med at sætte dem i en række og fyld op, i tvivl? -> da kom 

og spørg. TAK   

HUSK mærkning med navn af master og stativ. 

 

Se i øvrigt aktiviteter på:  

www.egense-sejlklub.dk  

Medsendt vedhæftet er: 

Referat bestyrelsesmøde d. 11/8-16 & 29/9-16 

Opdateret kalender 2016/7 

Diverse ting der er sket/skal ske. 

 

 

På bestyrelsens vegne 

Sekretær/nyhedsbrevredaktør 

Bettina Jane Nielsen 

Egense Sejlklub 

98310057 

egense-sejlklub@live.dk 

www.egense-sejlklub.dk 

http://www.egense-sejlklub.dk/
mailto:egense-sejlklub@live.dk
http://www.egense-sejlklub.dk/


 

Bestyrelsesmøde 
 Egense Sejlklub 

Den 11.08.16. KL. 18.00 
Indkaldte:  Egense sejlklubs bestyrelse: Jan Brix (JB), Hans Jørgen Thrysøe(HJT), Erling 

Kristensen (EK), Jørn Baag Simonsen (JBS), Bettina Lauritsen(BL), Suppleanter: Kim Hansen 

(KH), Jan L. Larsen (JLL) 

Havnefoged Kurt Pedersen (KP) 

Afbud:   

Dagsorden 11/6-16:  

 

1:Godkendelse af dagsorden. 

- Godkendt 

 

1A: valg af ordstyrer 

- KH 

 

1B: valg af referent  

- BL 

 

2:Godkendelse af referat 21/6 -16 

- Godkendt og underskrevet 

 

3:Formanden: 

Indkøb Elmåler. Er Leveret.  

- Mærkes med permant marker tusch? Ja 

 

Salto nøgler bestilt + tekniker til systemet. 

- 50 styks / teknikker konfereret og han anbefaler om dette opsæt i forhold til Windows 

10 ikke er nok, bør vi have nyere materiel. Ny kode SALTO boks – Pris på den ny boks 

med usb stik -> ca. pris 4500,- kr. + moms. 

 

Uddybning på vestsiden af jollebroen/ FLID ansøgning. Der er kontakt til Aalborg kommune! 

Endnu intet svar trods rykket – stadig intet svar! 

- Stadig intet svar 

 

Øl skabet og video overvågning af dette? 

- Desværre ubuden gæst af medlems kone i køleskabet med øl/vand. Jvf. Opslag på køleskab 

og Facebook. Det fremgår af overvågningen, at der er taget af pengekassen i 



 

køleskabsdøren. Bestyrelsen ser video sekvensen af hændelsen. Og diskutere, hvordan vi 

som bestyrelse skal agere.  

 

Nødkaldstelefonen på sydmuren, hvad med den? Nedtaget? 

- Da nødtelefonen bliver taget ned i efteråret, taler JB med teknikker om hvorledes med 

næste år. Men nu vil de så lægge en mobil telefon i rednings posten og kommunale folk 

vil skifte batteri heri. Men JB har intet hørt derud over. Bestyrelsen spørges er det 

noget vi skal gøre mere ved dette? Vi lader det være en sag for Aalborg Kommune. 

Men der er ingen mobil i redningsposten på stranden.  

 

Fælles protest af lukning af redningsstation i Sæby!? Ole Petersen 

- Vi gennemgår materialet og enes om at op bakke om at protestere imod nedlæggelsen. 

BL sender en mail som svar. 

 

4:Næstformanden:  

Arbejde på havnen – hvad skal udføres i kommende tid? 

- Broslæbested inden TORM.  

- Pensionist onsdage /hver 2. onsdag opstart omkring 1. oktober – søg i nyhedsbrev efter 

flere der har lyst til at være behjælpelig med at lede og fordele nogle af disse dage. 

- Arbejdslørdage/søndage: HJT og BL finder datoer til kalenderen. 

- BL fortæller at hun har pointeret meget for de mange ny indmeldte, at det er en privat 

medlems ejet havn og dermed er alt arbejde også til udførelse af medlemmerne på 

frivillig basis. 

- Søg i nyhedsbrevet efter tilmelding af medlemmer der gerne vil have en sms når der er 

arbejdsonsdag eller opgaver de evt. vil deltage i arbejdet af. 

 

Intego: mastekran er serviceret, men skal have nogle anvist rep. Før en endelig godkendelse kan 

ske. Rep.? tilbud på ny hvad skal vi? 

- HJT spørger, hvad gør vi med kran og service kajen? Skal vi ikke forsøge og tænke 

helheder. Bestyrelsen ønsker at tænke hele havnen anlægget i helhed og se hvor langt 

vi skal for at undgå dyre lappeløsninger. 

- Steffen Steffensen forhøres om overslag af nødtørftig reparation af kranen. 

- Mht. ansøgninger/sponsorater og fremtidsplaner skal vi ikke forsøge og få Aalborg 

kommunes fritidsområdes kontaktperson Søren Ørgaard ud og have et møde med 

bestyrelsen. BL sender en mail om Søren Ørgaard vil komme og mødes med 

bestyrelsen. 

 

Tag-> afventer Tilskudsvar Aalborg kommune 

- Afventer Energikonsulenten fås besøg af. BL ringer og laver en aftale herom. 

 

5:Kassereren:  

Nye medlemmer –9 /8 -> 18 stk. i alt 9/8 2016 53 ny indmeldte. 



 

- Flere fået priser udleveret og overvejer medlemskab i løbet af efteråret. 

 

Spar Nord nyt. -> SWIPP – underskrift 

- BL har været hos Frank i Spar Nord og etablere SWIPP. Bestyrelsen underskriver 

accept af aftalen. 

 

Mobil pay status…! 

- BL overført et 5 cifret beløb til drift kontoen d.d. Det er med stor succes og mange 

roser dette er indført. Nemt at håndtere, da pengene går direkte i banken. 

 

Forventet forbrug sidste halvår 2016? Revisor kontakte! 

- Revisoren har lovet at være behjælpelig med udarbejdelsen. 

 

Kontingent opkrævnings status? Konti balance saldo /kontoudskrift fra 21/6 -> nu 

- Blot en enkel. Men ellers går det godt med betalinger og flere har valgt kontant 

afregning på kontoret. 

 

6:Sekretær:  

Kalender gennemgang. -> Torm 27.+28/8. fiskekonkurrence 10/9; nak & æd 17/9. 

- August og septembers arrangementer er der mange der har udvist interesse omkring 

og vi sørger for at det bliver holdt som vild med vand konceptet med åben for alle fra 

land og vand. 

 

Vild med Vand – Ansøgning? 

- Efter 15/8-16 får vi svar på de to ansøgninger. 

 

Sejlsikkert ambassadør – ansøgt tryg fond om redningsveste og hyndebokse til havnens gæster. 

- BL har ansøgt Trygfonden om redningsveste og hyndebokse til brug af havnens gæster 

så alle har mulighed for at bære redningsveste, når de færdes på havnen. 

 

Duelighedstegnbevis undervisning! 

- Duelighedsunderviser kontaktes og Øster Hurup, Mou, Hals bydes med ind.  

- Forhør om Flodskipper bevis? Find ud af via nyhedsbrevet om hvor mange der har 

interesse fra klubben.  

- VHS kursus? Find ud af via nyhedsbrevet om hvor mange der har interesse fra 

klubben.  

 

Hjerte starter kursus 13/10-16 kl. 16-19 – forplejning? 

- Sidste i rækken af kurser i forbindelse med hjertestarteren. 

- Forplejning – pølser/brød + øl/vand + kaffe/the 

- Tilmelding medsendes nyhedsbrev i september. Og opslags tilmelding i klubhuset.  

 



 

Nyhedsbrev/ Indhold 

- BL har det på vej gennemgår det med JB før udsendelsen. 

 

ES/NØJ/TORM Stævne 26/27/28 august 2016 /status. Tegning af hjælpere nødvendig. 

- BL arbejder videre og høre NØJ. 

  

Kursus efteråret FLID + DS Klubkonferencen. (Aalborg kommune søgt) 

- Svar fra Aalborg Kommune og der er 75% tilskud til de ansøgte kurser. 

 

7:Bestyrelsesmedlem:  

Status Beton/Slæbsteder/servicekaj? 

- Snarest. Hvornår skal vi lukke vi slæbestedet? Skilt op med lukning.  

 

8:Informationer siden sidst:  

El – østbroen – lukke mekanisme? 

- Køb elastikstropper hjem til at nødtørftigt lukke. HJT tager opgaven om at bestille 

noget. 

 

Lys rundt på havnen – tilbud hjem? – tilskud Aalborg kommune søges. 

- JB og BL søger kommunen om tilskud 

 

Masteskurstag – tilbud -> Aalborg kommune søgt fra ”byggekonto” 

- Energikonsulent fra Aalborg kommune skal konsulteres før vi sætter i værk.  

 

Medlem tilbudt sponsorat af hot spots, så der er Wi-Fi på havnen. Afventer opsætning 

- På vej 

 

Kontrakt årligt tjek Weismann status? Endnu ikke til sendt! 

- Endnu ikke modtaget 

 

9:Lidt blandet 

Medlem tilbyder båd til legepladsen, hvad er bestyrelsens svar? 

- Nej tak, vi skønner det som et for stort projekt mht. sikkerhed osv. 

 

Tilbud fra bådmagasinet?  

- Vi er blevet tilbudt at være med i en artikel i Båd Nyt men det kræver som minimum 

betaling af en ¼ sides annonce til 4500,- kr. + moms. Bestyrelsen enes om et: Nej Tak 

 

Forslag fra medlem. 

”ryk” legepladsen lidt ud og gør det muligt at køre rundt med bil båd.? 



 

- Nej tak, det skønnes ikke nødvendigt, men dog vil vi gerne udvide flise arealet 2 m mod 

øst for bedre gående færdsel. Så der kan passeres og stadig benyttes bord/bænk på 

engang. 

 

Forslag fra Gitte, Fleks rengøring: At få opsat papirhåndklædeholder? 

- Vi får et tilbud og ser på det til næste møde 

 

10: Evt.  

- Container tømning: Skraldemanden påpegede at vi kun betaler for 2 container. BL 

har undersøgt sagen hos kommunen. Vi er nu guidet til hvordan det foregår og vi har 

bestilling på tømning af 4 container frem til og med uge 37. Herefter er det kun 2 

container igen. 

 

11:Næste møde dato 29/9 Kl. 18.  

 

Referent Sekretær Bettina Lauritsen 11/8 2016. 



 

Bestyrelsesmøde 
 Egense Sejlklub 

Den 29.09.16. KL. 18.00 
Indkaldte:  Egense sejlklubs bestyrelse: Jan Brix (JB), Hans Jørgen Thrysøe(HJT), Erling 

Kristensen (EK), Jørn Baag Simonsen (JBS), Bettina Jane Nielsen(BJN), Suppleanter: Kim Hansen 

(KH), Jan L. Larsen (JLL) 

Havnefoged Kurt Pedersen (KP) 

Afbud:  KH ; KP.  

Dagsorden 29/9-16:  

 

1:Godkendelse af dagsorden. 

- Ja 

 

1A: valg af ordstyrer 

- JB 

 

1B: valg af referent  

- BJN 

 

2:Godkendelse af referat 11/8 -16 

- Underskrevet og godkendt. 

 

3:Formanden: 

Ansættelse til fonds søgning: 

- Enig bestyrelse har ansat Bettina Jane Nielsen i fleksjob som fonds søger. Hjørring 

kommune betaler fundraiser kursus. Første kursus dag af 4 moduler i Silkeborg.  

 

Klubhuset tag malet: 

- Tagmaler Harald Pedersen har udført jobbet i 3 etaper/vask/olie/malet + hvidt på 

kvistene. Aalborg kommune har givet tilsagn om 73 % tilskud. Og vi har nu 10 års garanti 

på tagmalingen. 

 

Uddybning på vestsiden af jollebroen/ FLID ansøgning. Der er kontakt til Aalborg kommune! 

Endnu intet svar trods rykket – stadig intet svar! 

- BJN rykker igen. 

 

Handling på tyveriet fra øl skabet: 

- Hun er politi anmeldt ifølge rådgivning fra politi og Dansk sejlunions Leon Träger 

- Politiet har sagsnummeret anmeldelsen 



 

- Næstformanden, kassereren, sekretæren har haft hende til samtale, fremvist 

videoovervågningsoptagelserne og efterfølgende givet et forbud mod at komme i 

klubhuset. 

 

TORM Stævnet: 

- Opgjort af NØJ og med overskud til ES 

 

4:Næstformanden:  

Arbejde på havnen – hvad skal udføres i kommende tid? 

- Arbejdsdage fastsat til: 5. + 8. + 19. + 30/10; 2. + 19. + 27/11 

- Der snakkes om hvilke opgaver er nødvendig og i hvilken rækkefølge. 

 

Møde med Fritidskonsulent Søren Ørgaard og tilskudsforvalter Tove Olsen Aalborg kommune: 

- Gennemgang af diverse spørgsmål og faciliteter og der enes om at der på flere ting 

arbejdsvidere på projekttilbud på de enkelte ting og der søges tilskud for herefter at blive 

prioriteret til udførelse 2016, 2017, 2018. 

- Projekter er:  tagmaling – masteskurstag – servicekajanlæg – belysning – dige forbedring 

– optimisthus – handicaplift 1. sal – redningstiger broerne. 

- Derud over har vi forhørt os vedr. tilskud til evt. børne/ungekontingent under overskriften 

”børn ombord” hvor vi har fået grønt lys for dette under forudsætning for at vi laver 

reelle aktiviteter målrettet børn/unge med sejlads/sikkerheds formål. 

 

5:Kassereren:  

Nye medlemmer –28 /9 -> 7 stk. i alt 28/9 2016 60 ny indmeldte. 

- Går rigtig godt. 

 

Mobil pay status…! 

- Overført 28/9 endnu engang til driftskonto 

 

Kontingent opkrævnings status? Konti balance saldo /kontoudskrift fra 11/8 -> nu 

- Et nyt medlem der mangler indbetaling og så nogle ganske få der skal tjekkes op på. 

 

6:Sekretær:  

Danmarks Statisk: 

- 1/9 indrapporteret gæstesejler antal, således at vi er nået på 600 indtil nu. 

 

Status 2015/6 1/10/årsrapporten skal udarbejdes: 

- Der skal tælles op af beholdning og indrapporteres til revisoren 

- Aflønning havnefoged for 2016 sæson. 

- Årsrapporten sættes i proces  

 

Kalender gennemgang. ->  



 

- Lyserød lørdag støt brysterne 8/10 kl. 11-15 

- Hjertestarter kursus 13/10 kl. 16-19 

- Mini Kite workshop + indvielse krabbevæddeløbsbanen 15/10 kl. 10-13 

- Mini Kite workshop + krabbevæddeløbsbanen 23/10 kl. 12.30-15.30 

- Mini Kite workshop + krabbevæddeløbsbanen 29/10 kl. 12.30-15.30 

- Standerstrygning 29/10 kl. 10 

- Afrigger fest 29/10 kl. 18 

 

Vild med Vand – Ansøgning? 

- Modtaget 10.000 kr. til krabbevæddeløbsbane + grej og mini Kite workshops med Shaun 

Hammargren. Krabbebanen er sat i bestilling hos Flexmontage. Workshops x 3 i 2016 er 

på vej til promovering via diverse medier. 

- Flid & Fakta bladet har en artikel med om Egense Sejlklub som Vild med Vand havn. 

- Vild med vand pressemeddelelse fremsendt til relevante medier. 

- Havnens dag 10/6 2017 vigtig at få formidlet ud til samarbejdes partner, så den dato 

reserveres. 

 

Sejlsikkert ambassadør – ansøgt tryg fond om redningsveste og hyndebokse til havnens gæster. 

- Endnu intet svar. 

 

Duelighedstegnbevis undervisning! 

- På Klarup skole -> udsendes til alle medlemmer. Prøver igen næste år at få det her. 

 

Nyhedsbrev/ Indhold 

- Forsøger at få formidlet ud medio oktober. 

 

Visit Aalborg, Hals Inge Krogh Larsen: 

- Brochure holder 

- Kalender planlægning og indsendelse til Visit Aalborg + Naturvejlederen 

 

Generalforsamling NØJ: 

- BJN deltager. JB har bedt undersøgt stemme majoritet fra hver klub: Kirsten Rambøl har 

svaret: 1 stemme pr. klub. Men alle medlemmer må deltage. 

 

Kursus efteråret FLID + DS Klubkonferencen + Vild med Vand:  

- Tilskud tilsagn på 75 % af kursus udgifter til 2 x FLID kurser givet. BJN tager afsted. 

 

7:Bestyrelsesmedlem:  

Status Beton/Slæbsteder? 

- JBS koordinere det med HJT 

 

8:Informationer siden sidst:  



 

El – østbroen – lukkemekanisme? 

- Indkøbt elastikker, det fungere fint, dog skal der nok en gummiliste sættes ind i skabet for 

at lyddæmpe metal klaprer. JL tager opgaven og finder ud af hvad der skal bruges. 

 

Medlem Søren Haase tilbudt sponsorat af hot spots, så der er Wi-Fi på havnen.  

- D-link. Fungere rigtig godt på alle broerne. 

 

Kontrakt årligt tjek Weismann status?  

- Modtaget skal underskrives og returneres årlig service tjek 2000,- kr. + moms 

 

9:Lidt blandet 

Vedtægtsændringer? 

- Gennemgang og omskrivninger, tilføjelser. Medlemsmøde 6/11 kl. 10 

BJN udarbejder til bestyrelsens gennemgang, og Dansk Sejlunions tjek om der er 

problemer eller fald grupper. 

 

Kontingent forslag: 

Partner medlemskab: Ingen indmeldelse gebyr, pris som passiv. Men kan stemme i stedet for 

aktiv partner. (en stemme for Aktivt medlem + partner medlem) samme adresse. 

Børnekontingent: Ingen indmeldelse gebyr, 100 kr. kaldet ”børn/unge ombord” ca. 8 aktivitets 

ting årligt, så er der tilskud som aftalt med kommune.  

 

Medlemsmøde vedr. vedtægtsændringer: 

Forslag til søndag 6/11-16 kl. 10 -> godkendt. 

 

10: Evt.  

Opfølgning First forsikring/ Mægler Niels Skillerup: 

- BJN har rykket flere gange her i september og først nu fået svar. Forsikrings skift 

påbegyndt maj 2016. -> Se vedlagt BJN følger op på betingelserne. 

 

11:Næste møde dato?  31/10.  kl. 18. 

 

 

Referent Sekretær Bettina Jane Nielsen 29/9 2016. 



TORM UGP & NØJ FUN CUP 27. & 28/8 2016 
Billeder fra dagene. Tak for gode dage. 

 

 

 

  



 



 

Tak for de frivillige donationer af kage og de kontant til kaffekassen. 

Fest/Aktivitetsudvalget Egense Sejlklub. 

Naturvejleder kom forbi. 24/9 2016 

Gav en Guidet tur på Egense Havn –  

Havnens bjeskurter og spisekammer. 

Aalborg kommunes Naturvejleder Ole Henrichsen kom forbi og gav 

endnu en interessant indblik i det skjulte skattekammer af bjeskurter 

og spiselige urter der findes på havnen og på stranden. Og livet på 

havnens bund blev også gennem gået. Ole gav god information og 

viden med hjem til de mange fremmødte. Der var tid til mange 

spørgsmål og svar til både børn og voksne. 

 

 

 

 

 

Store Kage dag. 

Hvor dem der havde lyst kom med en kage til det store kagebord. 

Vi smagte på de forskellige kager og havde en hyggelig eftermiddag, 

hvor der blev hygges og udveksles anekdoter fra sommerens 

oplevelser. 

 



 

Tak for en god dag. Håber vi ses i 2017. Fest/aktivitets udvalget 

Fiskekonkurrence fra Egense Sejlklub 

10/9 2016  

Egense Sejlklub bød traditionen tro på fiskekonkurrence 72 

fremmødte deltog og vejret artede sig fint, der kom noget bid på 

nogle kroge, krabbebane lånt i VB var et hit hos de yngre,  nogle 

billeder blev lagt på:  

Egense sejlklub fiskekonkurrence 2016 

https://www.facebook.com/groups/155147294927558/?fref=ts  

Alle deltager fik en præmie med hjem. 

 

https://www.facebook.com/groups/155147294927558/?fref=ts


 

 

Egense Sejlklub takker for de fine bidrag til: 

Min Købmand Egense, Fisker Kaj 

Larsen, Bilsyn Plus 

Østhimmerland/JOKA, ALMAS, 

Mulbjerg Kro, Havmiljøvogter, Team 

Wup Wup Produktion Danni Bøgedal 

Jensen, DK-Skovservice, Mou; 

Sejlsikkert / Trygfonden; Kjærgaard El 

& Industriautomatik, Dronninglund; 

Peter Barfod Jensen; Alkalær V/ Tine 

Johansen Egense; KAMAS, Hobro; 

Nørgaards Kartofler Egense; Hals 

Bådcenter; SOK; Spar Nord; Momondo; 

Klarup Båd & Motor; Aarhus Sea Shop; 

Joan Beirholm; John Pedersen; Birger 

Christensen Egense Krog Vin; Mou 

Pizzeria; Kongerslev Trælast; XL Mou; 

Fleks Rengøring/ Fleks Montage, 

Gudumholm; flere Anonyme private; 

Egense Borgerforening; Egense 

Sejlklub 



 

 

 OBS. Om du savner et arrangement eller vil forslå noget kontakt da fest/aktivitetsudvalget 

herom  Bettina Lauritsen 28578045 / bettinaikki@live.dk  

 

 

Aktivitets kalender 2016/7. 

 Hjertestarter kursus   - 13/10 – 16 kl. 16 -19 

 Mini kite workshop  - 15/10 – 16 kl. 10.00-11.30 

 Indvielse krabbevæddeløbsbane - 15/10 – 16 kl. 11.30 

 Arbejdes onsdag   - 19/10-16 kl. 9.00 

 Optagning   - 22/10-16 kl. 8 

 Krabbefiskeri og væddeløb på bane - 23/10 -16 kl. 12.30-14.00 

 Mini kite workshop  - 23/10 – 16 kl. 14.00-15.30 

 Standerstrygning   - 29/10-16 kl. 10,00 

 Krabbefiskeri og væddeløb på bane - 29/10 -16 kl. 12.30-14.00 

 Mini kite workshop  - 29/10 – 16 kl. 14.00-15.30 

 Afrigger fest    - 29/10-16 kl. 18,00 

 Arbejdes søndag   - 30/10-16 kl. 9.00 

 Arbejdes onsdag   - 2/11-16 kl. 9.00 

 Optagning    - 2/11-16 kl. 8  

 Medlemsmøde/vedtægtsændrings forslag - 6/11-16 kl. 10 

 Tema aften – Dansktursejlere  - 17/11-16 kl. 19.00-21.30 

 Arbejdes lørdag   - 19/11-16 kl. 9.00 

 Arbejdes søndag   - 27/11-16 kl. 9.00 

 Foredrag Orlogskaptajn C.Aa.Rasmussen - 28/11-16 kl. 19.00 – 21.30  

 Julefrokost   - 3/12-16 kl.13 

 Generalforsamling for medlemmer - 28/1-17 kl. 10 

mailto:bettinaikki@live.dk
http://www.google.dk/imgres?q=tegnestift&hl=da&biw=1280&bih=664&gbv=2&tbm=isch&tbnid=ZQ0WisBjWbHrVM:&imgrefurl=http://www.halsnaesbibliotek.dk/forside/om_biblioteket_1&docid=JpWszKSTZI5LRM&imgurl=http://www.halsnaesbibliotek.dk/images/20/1179-8797.jpg&w=105&h=105&ei=lM54T_uxKMbStAa2zZWcBA&zoom=1&iact=hc&vpx=401&vpy=386&dur=565&hovh=84&hovw=84&tx=99&ty=47&sig=110439295424546232686&page=2&tbnh=84&tbnw=84&start=18&ndsp=24&ved=1t:429,r:7,s:18


Frivillige kagebager søges: 

På forhånd stor tak for hjælpen 

Dato: Arrangement:  Frivillig kagebager navn:  

13/10 Hjertestarter kursus 

15/10 Mini Kite/Krabbebane  

23/10 Mini Kite/ Krabbebane 

29/10 Mini Kite/Krabbebane 

6/11 Medlemsmøde 

17/11 Tema aften 

28/11 Foredrag 

11/1 Tema aften 

 

 

 

 

 

Fest/aktivitetsudvalget søger frivillige kagebager om du 

har lyst til at give en donation skriv dig da gerne på 

seddel i klubhuset eller kontakt Bettina på: 

98310057 

Egense-sejlklub@live.dk  

 

mailto:Egense-sejlklub@live.dk

